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النــــــإع
للطالب الراغبین في االنتساب بدل مقاعد العرب واألجانبالشواغرمفاضلة ملء

٢٠١٩-٢٠١٨للعام الدراسي في جامعة حماةإلى الدراسات العلیا (ماجستیر)
٢٠٠٦لعام /٢٥٠حكام الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /أبناًء على 

الي الناظمةوعلى أحكام قرارات مجلس التعلیم الع

تعلن جامعة حماة عن فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر المتوفرة (بدل مقاعد العرب 
واألجانب من الطالب السوریین) لالنتساب إلى درجة الماجستیر 

في كلیات الطب البیطري واالقتصاد واآلداب (قسم اللغة العربیة)

:مفاضلةالشروط التقدم إلى أوالً.

الدراسيللعام ةیر الدراسات العلیا في جامعة حمااالنتساب إلى ماجستإلى مفاضلة لم یتقدمالطالب الذي .١
.وكانت رغباتھ مرفوضةلھاتقدم أو ٢٠١٨/٢٠١٩

ولم یسجل في المواعید المحددة.إعالنالطالب الذي قبل في أي عالنمن أحكام ھذا اإلالیستفید.٢
في مفاضلة الدراسات العلیا بل في اختصاص ویرغب بالتقدم الختصاص آخرالطالب الذي تقدم سابقاً وقُ .٣

.٢٠١٨/٢٠١٩للعام 
(الماجستیر) التقدم الى مفاضلة الدراسات الدراسات العلیافي إحدى مفاضالت المقبولال یحق للطالب .٤

فیھا.العلیا (الماجستیر) المعلن عنھا وإن شطب قیده من الدرجة المقبول فیھا أو أنھى دراستھ
دبلوم ) التقدم إلى مفاضلة –( ماجستیر والتخصصالتأھیلال یحق للطالب المسجل في إحدى درجات .٥

، وفي حال المخالفة یشطب قیده في الدرجتین.الدراسات العلیا وإن رقن قیده 
في السنوات الماضیة في أحد اختصاصات الدراسات العلیا التقدم إلى مفاضلة ذالمستنفال یحق للطالب .٦

ه الحق المعطى لھ وفق مبدأ تكافؤ الفرص استناداً إلى قرار مجلس التعلیم العالي رقم ذالماجستیر الستنفا
.١٦/١١/٢٠٠٦/ تاریخ ٧٣/

خریجي الجامعة االفتراضیة.عالنالیشمل ھذا اإل.٧
على األقل جیدیكون حاصالً على اإلجازة في فرع االختصاص المطلوب بتقدیر یشترط في المتقدم أن .٨

من إحدى جامعات الجمھوریة العربیة السوریة أو على درجة معادلة لھا من كلیة أو معھد عاٍل معترف 
بھما من مجلس الجامعة.

غات في الجامعات السوریة، الذي تجریھ المعاھد العلیا للللماجستیراألجنبیةاللغة قید اختبارفي النجاح.٩
ویشترط في قبول ھذه الشھادات أال یكون قد مر ثالث سنوات على تاریخ تقدیم االمتحان وأن تكون 

مصدقة من حیث صالحیاتھا من المعھد العالي للغات .
أو الحصول على إحدى الشھادات التالیة:

/ .٥٠٠شھادة التوفل بمعدل /-
/.٥بمعدل /IELTSشھادة -
. / ٣بمعدل /TCFشھادة -



ویشترط في قبول ھذه الشھادات أال یكون قد مر سنتان على تاریخ تقدیم االمتحان وأن تكون مصدقة من حیث 
صالحیتھا من المعھد العالي للغات.

یجب أن یتقدم الطالب بوثیقة غیر عامل ، أما إذا كان موظفاً فعلیھ التقدم بوثیقة صادرة من الجھة التي .١٠
بأنھ ال مانع من متابعة دراستھ بدرجة الماجستیر عند التسجیل شریطة أال یتعارض دوامھ في یعمل لدیھا

.عملھ مع دوامھ في سنة المقرراتمكان
ال یحق ألي طالب یقبل بموجب ھذه المفاضلة سجل أم لم یسجل أن یتقدم مرة أخرى إلى مفاضلة .١١

الدراسات العلیا في األعوام القادمة .
في أكثر من اختصاص التقدم بطلب للقید في برامج یجوز لحملة درجة اإلجازة الجامعیة المطلوبة .١٢

-2رغبة-1ماجستیرات الدراسات العلیا المعلن عنھا، وأن یحدد في طلبھ رغباتھ متسلسلة   رغبة
.)جانباألعرب وبدل مقاعد ال(....الخ- 3رغبة

للمفاضلة:األوراق المطلوبة للتقدم ثانیاً. 

بطاقة مفاضلة تؤخذ من مركز المفاضلة بعد تثبیت الرغبات على الحاسب یلصق علیھا الطوابع التالیة: -١
) طابع الشھید- مجھود حربي -طابع البحث العلمي -ألحمرطابع الھالل ا- طابع مالي-معلمینال( نقابة 

ویتم الحصول علیھا من مركز المفاضلة .
التخرج من الجامعة تتضمن المعدل العام والتقدیر.صورة مصدقة عن وثیقة-٢
، أو من ینوب عنھ بموجب وكالة یصطحب الطالب معھ بطاقتھ الشخصیةیتم التفاضل شخصیاً على أن -٣

قانونیة.
.صورة عن قید النفوس أو صورة عن البطاقة الشخصیة -٤
وثیقة النجاح في اختبار قید اللغة األجنبیة .-٥
یح خطي بموافقة الجھة الحكومیة التي یعمل بھا. وثیقة غیر موظف أو تصر-٦
بصورة عن كل من الشھادة األصلیة وایتقدمأن الطالب الذین یحملون شھادات جامعیة غیر سوریةعلى -٧

وكشف العالمات األصلي وذلك بعد تصدیقھما من الجھات الرسمیة أصوالً ( وزارة الخارجیة للبلد مصدر 
الشھادة، الخارجیة السوریة، سفارة الجمھوریة العربیة السوریة في بلد مصدر الشھادة).

جنبیة إضافة إلى وثیقة نجاح في الشھادة الثانویة أو وأن ترفق بھا ترجمة باللغة العربیة إن كانت باللغة األ
صورة مصدقة عنھا ووثیقة من البلد المانح للشھادة یبین تقدیر الطالب في حال عدم وجوده على الشھادة 
التي یحملھا وكذلك وثیقة انتظام بالدراسة للطالب السوریین الحاصلین على شھاداتھم من خارج القطر 

ئق األصلیة عند التسجیل في حال القبول.على أن یتقدم بالوثا
ى دوالر) خمسمائة دوالر سلفة على الرسوم الجامعیة إل٥٠٠(مبلغ قدرهاشعار مصرفي بتسدید -٨

تحسب من قیمة الرسوم عند قبول أو مایعادلھا باللیرة السوریة، /١المصرف التجاري السوري فرع /
القبول وعدم التسجیل.الطالب ، وترد في حال عدم قبولھ والترد في حال 

/ ١٥أن یستكملوا مراحل تسجیلھم ویتقدموا ببقیة األوراق الثبوتیة التالیة خالل /على الطالب المقبولین-٩
أسماء المقبولین ویعتبر الطالب المقبول بموجب ھذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم یسجل إعالنیوم من تاریخ 

ق الثبوتیة .خالل المدة المسموح بھا لتقدیم بقیة األورا



ملء شواغر بدل مقاعد العرب االختصاصات المطلوبة في مفاضلة الماجستیر :ثالثاً 
وفق الجدول التالي:واألجانب 
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الجراحة واألشعة 
والتخدیر

فیزیولوجیا بیطریةوظائف األعضاء

الصحة العامة والطب 
الوقائي

صحة اللحوم 
وتقاناتھا

صحة الحیوان
تغذیة المجتراتاإلنتاج الحیواني
التشریح المرضيالتشریح المرضي

االقتصاد االقتصاد
اجازة في االقتصاد تمویل ومصارف( تمویل ومصارف)

)٢((تمویل ومصارف)

اللغة العربیةاآلداب
اجازة في اللغة الدراسات األدبیة

العربیة
)٢(

حسب المعدل 
وتسلسل الرغبات الدراسات اللغویة

الجھة التي تقدم إلیھا الطلبات ومواعید تقدیمھا  ::خامساً 

) إلى مراكز التسجیل في مدیریة الدراسات العلیا في بدل مقاعد الطالب العرب واألجانب(مل شواغر تقدم طلبات التسجیل 
وام الرسمي من وحتى نھایة الد١/٢٠١٩/ ٢٢الواقع في  الثالثاءاعتباراً من صباح یوم اةاإلدارة المركزیة بجامعة حم

. ٢٠١٩/ ٥/٢الواقع في الثالثاءیوم 



لالستعالم:
على العنوان :حماةلجامعة على الموقع اإللكتروني االطالعأو حماةات في جامعة عالنیرجى مراجعة لوحات اإل

univ.edu.sy-www.hama

حماةجامعة س ـرئیامعة                 نائب رئیس الجات العلیا                 مدیر الدراس

للشؤون العلمیة والبحث العلميالعلميالبحث و

األستاذ الدكتور محمد زیاد سلطانكنجو كنجوأ.د.د. محمد أمین صباغ

صورة إلى:
/ 2وزارة التعلیم العالي /- / 5مكتب التربیة والطالئع والتعلیم العالي والبحث العلمي القطري/-
/طرطوس–الفرات -البعث -تشرین- حلب- جامعات / دمشق-
/ حماةنقابة المعلمین / فرع جامعة -لحزب البعث العربي االشتراكي حماةقیادة فرع –أمانة مجلس التعلیم العالي - 
)اآلداب-االقتصاد –(الطب البیطري كلیات -/ حماةاالتحاد الوطني لطلبة سوریة فرع / -
الدیوان –المكتب الھندسي –األنشطة الطالبیة -الرقابة الداخلیة–العالقات الثقافیة –الذاتیة –المحاسبة -

الفداء /–البعث –جریدة / تشرین - مجلس الجامعة - التخطیط واإلحصاء

حماةأمین جامعة 

كرم ادلبيأ. 

٢٠١٩/ ١/ ٢٠في   حماة


